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Évközi 5. vasárnap 
              OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

          Oszd meg az éhezővel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. 

Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! 

Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan be-

heged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a kísérőd. Akkor, ha 

szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Íme, itt vagyok! 

         Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha 

odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a 

sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik.   Ez az Isten igéje. 

            SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

       Testvéreim! Amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi 

bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem 

akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. 

      Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. Tanításom és 

igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő 

bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az 

alapja.  Ez az Isten igéje. 

             ALLELUJA 
      „Én a világ világossága vagyok”, mondja a mi Urunk. * „Aki engem követ, övé lesz 

az élet világossága.”  

             † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

       Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

„Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, 

mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen 

épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, 

hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti 

világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyáto-

kat!”    Ezek az evangélium igéi. 

ELMÉLKEDÉS 

           Buzgóság a lelkekért, a lelkek üdvösségének égő szeretete, hiszen valamennyien 

egyazon az áron váltattak meg. Senkit meg nem vetni, minden ember legnagyobb javát 

kívánni, mert mindnyájunkat Jézus vére borítja be. Megtenni minden tőlem telhetőt min-

den lélek üdvösségéért, állapotom szerint, mert mindnyájan sokba kerültek Jézusnak, s 

mert mindnyájukat szereti.  

 

 

Énekek számai: 230-1, 230-4, 114, 150, 306, 168.  

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Az igaz ember világít, 
 mint fény a sötétségben.    
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 FEBRUÁR 5 -  Évközi 5. Vasárnap  

5th Sunday in ordinary Time  

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:  

Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet, Radics Géza. 
 

PARISH  COLLECTIONS  
January 29th coll.: $ 215.00 

 Christmas offering:$100.00  

Vigil light:$40.00 

          Isten fizesse meg templom  

tagjaink nagylelkű adományát! 

MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary Church serves 

the spiritual needs of all Catholics in our  

neighborhood, regardless of ethnicity, and 

also welcome all  Hungarians who want to 

pray in their language and  keep their  

cultural traditions alive! 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested 

Feb  5 10:00AM 
Dr. Henrik Steiner and  
Mrs. Christa Steiner                          Kozma Veronica 

Feb  12 10:00AM 
Varga Erzsebet (Bobe)  

Memory of Elizabeth Varga             Kozma Veronica. 



 

 

SZŰZ MÁRIA LOURDES-I MEGJELENÉSE 

Február 11. – A betegek világnapja 

            1858. február 11-én, majd még tizenhétszer jelent meg a Boldogságos Szűz 

Bernadette Soubirousnak, Lourdes dél-francia városka mellett egy barlangnál. Az egy-

szerű leányon keresztül Mária a bűnösöket megtérésre hívta, a Szeplőtelen Fogantatás 

dogmáját megerősítette, és számos csodájával korunkat is a természetfölötti valóságra, 

Isten hatalmára figyelmeztette. 

Szűz Mária, Lourdes-i Boldogasszony,  

Betegek gyógyítója, könyörögj érettünk! 

 

IMÁDSÁG A LOURDES-I SZŰZANYÁHOZ 

         Mária, Te a szikla üregében megjelentél Bernadettnek. A téli borúba és hidegbe, 

jelenléteddel melegséget, fényt és szépséget hoztál. Életünk gyakran sötét mélységeibe, 

és a világ mélyébe, ahol oly erős a gonosz, hozz reményt, add vissza bizalmunkat! 

Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, legyél nekünk, bűnösöknek segítsége. Adj nekünk 

alázatot a megtéréshez, bátorságot a bűnbánathoz. Taníts meg minket minden emberért 

imádkozni. Vezess minket az igazi élet forrá-sához. Tégy minket egyházaddal együtt 

haladó zarándokokká, gerjeszd éhségünket a vándorlás és az élet kenyere, az 

Oltáriszentség iránt. 

        A Lélek csodát tett benned, Ó Mária, erejével Fiad örök dicsőségébe, az Atya 

közelségébe emelt. Tekints jósággal a mi nyomorult testünkre és lelkünkre. Szelíd fé-

nyként ragyogj előttünk halálunk óráján. Szegény gyermekként könyörgünk előtted 

Bernadettel együtt. Engedd, hogy miként ő, beléphessünk a boldogságok lelkületébe. 

Engedd, hogy már itt a földön elkezdjük megismerni a mennyek országának örömét és 

énekelhessük veled együtt. 

        Magnificat! Magasztalja lelkem az Urat! Dicsőség Neked Szűz Mária, az Úrnak 

áldott szolgáló leánya, Isten Anyja, Szentlélek hajléka! Ámen. 

 

BETEGEKÉRT VALÓ IMA 

        Mennyei Atyánk! A Te kezedben van mindnyájunk élete, és te szabod meg annak 

határait. Ezért könyörgünk hozzád beteg és szenvedő testvéreinkért. Vigasztald, 

bátorítsd és erősítsd meg őket megpróbáltatásuk óráiban, hogy testüknek szenvedése 

lelkük üdvére váljon. Ha nem ellenkezik rendeléseddel, add vissza egészségüket, hogy 

felgyógyultan meghálálhassák jóságodat.  Különösen is esedezünk azért, hogy adj 

nekik és hozzátartozóiknak megnyugvást a Te szent akaratodban. Ámen. 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We will be praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before Mass. 

All are welcome to pray with will be 

served after Mass. 

+ Today, February 5th, we invite eve-

ryone for breakfast after Mass. 

+ On February 12th, coffee and pas-

tries will be served after the mass.  

+ Please stop by the office to sign up if 

you are interested in your 2022 dona-

tion paper for the tax deduction, or 

you could call Katona Marika at 773-

704-5050- 

+ The 2023 donation envelopes are 

ready to be picked up in the Elisabeth 

Hall.  

+ We ask that if anyone has changed 

their address or phone number, please 

notify the office. 

+ Sunday mass intentions for our 

loved ones can be requested in the of-

fice. 

+ If you would like to rent the 

Mindszenty Hall for private events, we 

ask that you stop by the office at least 

three weeks before the requested date.  

+ HIRDETÉSEK  
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért 

imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. 

Szeretettel várunk mindenkit erre a közös 

imára. 

+ Ma, Február 5. - Szentmise után nosztalgia 

reggelire hívjuk templomunk híveit. 

+ Február 12-én - Szentmise után 

süteménnyel és kávéval várjuk a híveket.  

+ Aki adóbevalláshoz  igényt tart az elmult év 

templom adomány kimutatásról, kérjük je-

lentkezzen az irodában. Kérésre szívesen el-

küldjük, kérem hívják a 773-704-5050-es te-

lefonszámot. 

+ A 2023-as borítékokat felvehetik a kedves 

hívek a Szt. Erzsébet teremben. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 

+ Aki szeretné Templomunk Mindszenty ter-

mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 

szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 

templomunk irodájában, vagy hívja a Templo-

mot. 

 

BETEGEK IMÁJA   

 

           Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. 

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, jöjj a 

szívembe! Legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója! Jézus, Te vagy az én 

Uram, Megváltóm és Gyógyítóm. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és a szent 

véredet! Ámen. 


